
   

Hej!  

 

I år är det 100 år sedan Litauen förklarade sin självständighet den 16 februari 1918 och detta blir 

ett fint tillfälle att åter träffas och även fira tillsammans. Högpunkten blir den stora 

Sångfestivalen som alla är välkomna att uppleva men även att träffas mer privat brukar vara 

minst lika roligt och önskvärt. 

Denna gång blir det mest Vilnius som vi ska vara i. Våra gemensamma aktiviteter blir 

Sångfestivalens olika konserter och en gemensam träff för att kunna prata, umgås och bara ha 

roligt.  

Snart kommer biljettförsäljningen att starta och BFA ställer upp och köper ut alla beställda 

biljetter för att sedan kunna fakturera familjer beroende på antal biljetter och priser. Tack BFA! 

Vi skulle vilja be alla att titta igenom Sångfestivalens program och fundera på vilka konserter 

man vill vara med på och hur många man blir. Vi i Litauen brukar oftast gå på alla konserter då 

alla dessa brukar vara spektakulära evenemang med mycket musik, sång och dans.  

3 juli, Folkdagen 

Hela dagen kommer Vilnius Gamla stan och stadsparker att fyllas med folksångare och dansare, 

då gäller det bara att strosa runt och njuta. Inga biljetter eller anmälning behövs.  

4 juli, Ensembledagen 

Hela dagen kommer Vilnius Gamla stan och stadsparker att fyllas med olika 

teaterföreställningar. 

22.00 Ensembleföreställning ”Fosterlandet vårat”, Kalnu parkas. BILJETTER! Anmälning behövs. 

5 juli, Dansdagen 

21.00 Dansföreställning på ett stadium. BILJETTER! Anmälning behövs. 

6 juli, Sångdagen 

17.00 Sångföreställning i Vingis park. Inga biljetter eller anmälning behövs. 

Alla Ni som vill vara med anmäl Er till BFA på mailadress adoption@bfa.se och ange hur många Ni 

blir och vilka konserter Ni vill gå på. Anmälan senast 19 mars och anmälan är bindande. 

Cirkapris per biljett är 50 Euro/person. Om ni har frågor kan ni skicka meddelande till 

asta@bfa.se med kopia till adoption@bfa.se 

Boende och annat program ordnar familjer själva men Asta kan hjälpa till för några som önskar 

bo i lägenhet i Vilnius.  

mailto:adoption@bfa.se
mailto:asta@bfa.se
mailto:adoption@bfa.se

